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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 8931صيف ، 15لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 52-29 صص؛ م 9152

 دراسة القصة القصيرة جداً في األدب العماني الحديث
 نموذجاً  «موج خارج البحر»مجموعة 
 5ناهدة فوزي، 8ترابي لةيجم

 فرع طهران املرکزي ةیآزاد اإلسالم جبامعةوآداهبا  ةیيف اللغة العرب توراهالدک ةطالب. 1
 فرع طهران املرکزي ةیآزاد اإلسالم جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب ةمساعد ةأستاذ. 2

 51/19/5921: البحث قبول تاريخ  85/12/5921: البحث استالم تاريخ

 صالملخ  
تثقید  املتلقدو ودفعدل للمکدارکة تتمّتع القصة القصرية جداً مبمیزات فنّیة ومجالّیة عديددة ععلهدا ذا فاعلیدة يف عملیدة 

أهدافددل ابدبیددة  یلتوظیفهددا مددل أجددو الو ددو   لدد یولقددد تنبّددل القدداّم العمددام ّددته املمیّددزات وسددع، يف عملیددة السددرد
التجربددة القصصددیة العمايفیددة يف هددتا الددا  متمثلدددة  یالوقدددوه علدد ی لدد ةهتددده هددته الدراسدد. والثقافیددة واتجتماعیددة

فهددو واولددة  . بتجربددة التاتبددة عزيددزة الودداةو کوالدددة مددل التاتبددات الناألددوات يف التمددع ابد  والثقددايف العمددام
سدة هدته الدرا یتسدع کمدا. أهّم املالمح الفنیة واجلمالیة اليت متّیزت هبدا مموعتهدا ومدوا جدارا الب درو یللتعّره عل

يف ، والتندام، کاحلدته واإلمدمار: کیفیّدة توظید  التاتبدة الیدات القصدة القصدرية جدداً وتقنیاهتدا  یالتعّره عل ی ل
وتحددّم   .اتجتماعیددة العمايفیددة یاحلیاتیددة امللتلفددة واملناهحددة ألیايفدداً للددّر   یوبددّ  الددّر  ، سددبیو تفعیددو ةقافددة املتلقددو
ولقدد اعتمدديفا يف هددته ، مرتّبدة لسددر لدروه اّجداا لعناوينهددا قصدة قصددرية جدداً 181وب درمموعدة ومدوا جددارا ال

تبددّ  لنددا أّن ، وأجددرياً . الت لیلددو املناسددر لت لیددو القصددة القصددرية جددداً وتفسددريها ويفقدددها -الو ددفو الدراسددة املددنه 
تدددحاوح ألجامهدددا يف  لیددد ؛ مدددل التتثیدد  الکدددديد وقصدددر احلجدددم؛ رغددم ااصددداةر الفريددددة للقصدددة القصدددرية جدددداً 

 ّت أّن التاتبدة اسدتواعجب جبددارة أن تدتّللها وتسدتلدمها تدارًة لتکدغیو ، يفصد   دف ة یالموعة ما ب  سوريل  لد
الثقافددات واإلبددداعات  یلتثقیفددل ودفعددل ملمارسددة التنويددو عددل طريدد  التعددّره علدد یوتددارًة أجددر ، املعرفددة االفیددة للقددار 
 .تغیري وتوسیع آفاق ر اه يف احلیاة هبده، یابدبیة العاملیة ابجر 

 
 .التنام، احلته واإلممار، عزيزة الواةو، القصة القصرية جداً ، ابدب العمام: الرئيسة الكلمات

                                                                                                                                                       

ةاملسؤول ةالكاتب             com.fawzinahedeh@gmail 
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 مةالمقد  . 5
وقددد التددوت مع ددم ، يف فددحة قصددرية اً ألددهدت السددالة ابدبیددة يف سددلونة عمددان لددديثاً  ددّوًت يفوعیّدد

بداعیددددة لءدبدددداا العمددددايفی  يف مدددداتت ابدب  دددددارات اإلاإلفددددازدهرت ، جوايفددددر الثقافددددة وابدب
فنجدد يف . (2: مج2102، اجلعديدة) وظهدرت العديدد مدل ابقدالمج يف مجیدع فندون الکدعر والنثدر، امللتلفة

نهددا وامتالکهددا بدوات التتابددة مددا  القصددة العديددد مددل ابفدداا الدديت فرمددجب وجودهددا وأةبتددجب متتّ 
مع توّور فّل القّر العمام ظهدرت القصدة القصدرية جدداً يف سدلونة و . القصصیة يف القصة والرواية

وهدددو ، مج1991أو  مموعدددة قصصدددیة عمايفیدددة يف القصدددة القصدددرية جدددداً يف عدددامج يُفکدددرت و ، عمدددان
 .(22: مج2112، الربیع) ل لبیرعبداللّ  لصالبها القامّ  وقّکة الب رو مموعة

، هأمهیدة مواکبدة عصدر  كالعمدام أن اداري تودور الفندون ابدبیدة وأدر استواع التاتدر والقدامّ 
ّددتا الب دد  يف  يفدداومددل هنددا کددان اجتیار ؛ جددديرة باملالل ددة والدراسددة السددالة آةددار   یف هددرت علدد
واولدة  عددّ فهتا الب   يُ . حبثاً وتن رياً بالکتو املولوب، والقصة القصرية جداً يف عمانوموموع 

مددل جددال   لكوذ ويفقددداً  القصصددیة القصددرية جددداً يف عمددان دراسددة و لددیالً  بددةر التج یطّددالع علددالل
 .للتاتبة عزيزة الواةو وموا جارا الب رودراسة مموعة 

تبجب يف مل املقاتت اليت کُ  عدداً  يفاوجد، مل جال  الب   عل القصة القصرية جداً يف عمان
دد، هددتا الددا  يف السددالة العربیددة ولتنهددا ودددودة ددتا . ا النقدداد بالنقددد والدراسددة املنهجیددةومل يتناّو ّو

 مالوها الفنیة ستتکاهواللتعّره علی الموعة مموعة وموا جارا الب رو  جحيفا ّته الدراسةا
کثدرياً مدل قصصدل ت تدل  ادد أنّ ، زبدداع القصصدو املتمیّدفإّن الناظر يف هدتا اإل. املتمیزة واجلمالیة

يلّفهدا الغمدوإ  لدی درجددة   بدو؛ تتدر بوريقددة مباألدرةمل تُ  ابّند، سدتوعر يف وقدجب قصدري جدداً تُ أن 
، الددددتهلعمددددا   لددددی  القددددار   تدددداالیدددد  ح، جهددددد  بعدددددتمتتّددددع القددددار   ّت  وهددددو، اً ألیايفدددد کبددددرية

ومکدددارکة السددداردة يف بنددداا ، الرمدددوز فّكو، مدددل أجدددو اارسدددة التنويدددو؛ واست حدددار معرفتدددل االفیدددة
املعددام  بنّ ، یددة للددنرمددل قبددو املتلقددو قددرااات متعددّددة ومتنيفّ ر  قیدد  هددتا التفاعددو ويتولّدد. الددنر

يفعتد  هدتا التوظید  املداهر الیدات القصدة وحندل . بدو  تداا  لدی الکدرح والتفسدري، تتُعوی بسدهولة
ولفددتح بدداب التالقددو والددتالقح ، واولددة منهددا لتثقیدد  وتعلددیم القددرّاا القصددرية جددداً مددل قلباددو التاتبددة

وملعاجلددة . ولبددّ  أفتددارر وآراار ور ًی جديددة  لددی ألددريان التمدع العمددام، ابجدریالثقدايف مددع ابمددم 
مث سنسددددتعرإ أهددددّم ، بدراسددددة أهددددّم املالمددددح الفنیددددة واجلمالیددددة ّددددته الموعددددةهددددتا الب دددد  سددددنقومج 
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 .الثقافیة وابدبیة اليت جلنت  لیها التاتبة للو و   لی أهدافهالیات التقنیات واا

 أسئلة البحث
 :  مل جال  هته الدراسة اإلجابة عل ابسئلة التالیةحناو 

 ما هو أهّم املالمح الفنیة واجلمالیة لموعة وموا جارا الب رو؟ -1
واسددددتفزاز املتلقددددو ، مدددداهو التقنیددددات الدددديت وظّفتهددددا القاّ ددددة مددددل أجددددو تفعیددددو ةقافددددة القددددرّاا -2

 للمکارکة يف عملیة التنويو والتفسري؟

 منهج البحث
، التي يعتمد علی دراسة ال اهرة کما توجد يف الواقع الت لیلو -يفتبع املنه  الو فو ويف دراستنا

وکمیّدداً باعواةهددا و ددفاً يبددّ  لجددم ودرجددة ، ويهددتم بو ددفها کیفیّدداً عددل طريدد  تومددیح جصاةصددها
ودراسة ، واستند الب   علی  لیو محمون قصر الموعة. ارتباط ال اهرة مع ال واهر ابجری

 فاجحيفدددا. تصددنی  التقنیددات الدديت اعتمددددت علیهددا البالثددة مددل أجدددو تفعیددو ةقافددة قرّااهدداجزةیاهتددا ل
وتتبعنا التقنیدات ، للمجموعة القصر اليت  تل اعتبارها مثاًت بارزاً علی املالمح الفنیة وابسلوبیة

سدوه يفقدّدمج ويف ااتدامج . اليت اعتمددت علیهدا التاتبدة لبدّ  ر اهدا و قید  أهددافها ابدبیدة والثقافیدة
 .أهّم النتاة  اليت توّ لنا  لیها يف هتا الب  

 خلفية البحث
 ديددد  ةواولدد القصددة القصددرية جددداً الدديت يف ددرت يف  ةمددل الدراسددات والتتددر النقديدد ةوجددد مموعددتُ 

 :سبیو املثا  ت احلصر یومل هته الدراسات يفتکر عل، ةويفقد ابعما  ابدبی وتقنیاهتا أرکانا
لیدد  يهددتم املؤلدد  بتعريدد  جددن  ؛ دمحددد جاسددم احلسدد و بجددداً  ةالقصددري  ةالقصددوکتدداب . 1
 .لو  أرکايفل ةويبدي آراا قیم، لوتنرخي لو لیل، جداً  ةالقصري  ةالقص
 التاتدر لید  يعدّ  ، یوسد  احلویديل ووالتوبی  ةجداً ب  الن ري ةالقصري  ةالقصوکتاب . 2

 .جداً  ةالقصري  ةللقص ةوتوبیقی ةأطراً تن ريي
التاتدر يف هدته  یلید  يسدع، اسدم جلد   لیدا جل وجداً  ةالقصري  ةالقص ةألعريوکتاب . 3
دور و التدارخيو  هامسدار  ةکمدا قدامج بدراسد،  جدداً  ةالقصدري  ةللقصد ةکک  املتويفات الفنی  ی ل ةالدراس
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 .بداعاهتم اب يف تّ و  لیها التُ فیها والتقايفات اليت قد يتوسّ  ةالعاطف
املقاربدة املیتروسدرديةو جلمیدو  –کتاب ومل أجو تقنیة جديددة لنقدد القصدة القصدرية جدداً . 1

قسدم يف دري تودّرق فیدل الناقدد للدراسدات السدابقة الديت : لی  قّسم التتاب  لدی قسدم ، دمحداوي
 لدددی معدددايري املیتروسدددردية  لكوکدددت، أجندددزت لدددو  القصدددة القصدددرية جدددداً مدددل قبدددو التتّددداب العدددرب

أّما القسم التوبیقو فعبارة . وعواة  هتا اجلن  ابد ، وألروط، جال  بلورة أرکان ومقايیسها مل
، أو ما يصولح علیدل الناقدد قدرااات میتروسدردية ملتدون قصصدیة قصدرية جدداً ، عل مقاربات  جراةیة

 .مفرداً باباً جا اً للتتابة النساةیة
 ةالبنیدوالربیدع  ة کتداب آمند ّت  جدداً  ةالقصدري  ةالعمايفید ةکتداب يددر  القصد  یولتل مل يفتوّ و  لد

، مج 2112الددددتي  دددددر يف عددددامج  مجو2111-1981عمددددان  ةيف سددددلون ةالقصددددري  ةللقصدددد يةالسددددرد
، ل لبیدددرعبداللّددد  ل القاّ دد ةعربددد ةاملب دد  الرابدددع مددل التتددداب لعدددرإ ومناقکدد ةوجّصصددجب البالثددد

جددداً مددا بدد   ةالقصددري  ةوعلددو الصددوايف ومهددا مددل أواةددو التتدداب العمددايفی  الددتيل سدد وا أغددوار القصدد
 .وجنون الوقجبوو والب ر ةقکّ ومبجموعيت مج 1992و مج1991عامو 

وجهود يفقد القصة القصرية يف عمان احلحور والتنةريو للتاتر : ومل املقاتت يفکري  لی مقالة
التداري  والواقدعو للددکتور علدو  -ومقالة والقصدة العمايفیدة القصدرية، مج(2119) دمحید عامر احلجري

الريدادة والتن دیو(و للددکتور ومدد ) ومقالدة والقصدة القصدرية العمايفیدة، مج(2111) املدايفعوبدل سدامل 
ومقالددة والقصددة القصددرية جددداً يف سددلونة عمددانو للدددکتورة مجیلددة بنددجب سددامل ، مج(2111) مروألددیة
لیددددد  قامدددددجب البالثدددددة بت قیدددددر وتصدددددنی  ات ددددددارات ابدبیدددددة للمبددددددع  ، (2112) اجلعديدددددة

 ةالقصدري  ةالعمايفید ةاجلهود يف يفقد القصد ةلرک وتوّمح أنّ . لقصة القصرية جداً العمايفی  يف يفواق ا
النقد  ةعملی  أنّ  ّت ،  قباًت مل قلباو القرّاا القصر تقجب هبعض هت رغم أنّ و ؛ ةوبویئ ةجداً معیف

 .ةمل تواکر هته النتاجات ابدبی
جددداً يف  ةالقصدري  ةأو أحبددات تتنداو  القصدد ةدراسددات يفقديد یمدل جددال  الب د  لل صددو  علدو 
جداً مبفهومها  ةالقصري  ةو اهتمامج جام بالقصأمل جند أي يفقد أو تعري  ، والنقد الت لیوب عمان

 ةمموعدالدارسدون آراا  يفوباعیدة لدو  فیها  قادَّمجا  ّت مل جال  مقاتت ، ُعماناهبا يف تّ وتوّورها وکُ 
 ةو ن کايفدددجب هدددته اجلهدددود يف السدددالهدددتا . ةعامدد ةد  اجلديدددد بصدددور أو اجلدددن  اب ةمقتحدددب ةبصددور 
فهو يف ، جداً  ةالقصري  ةسهاماهتم يف محمار القص وتتعت   بداعات العمايفی  و ، ةمئیل ةالعربی
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 ةالعربید ةفلم جند يف حبثنا أي مقا  أو کتاب مل البالث  أو الدارس  يف ما  اللغ، ةايران منعدم
مددل  ةدراسدد ا أو عددل غريهددا أّندد ةیددز هددته الدراسددومددا  ، جددداً يف عمددان ةالقصددري  ةوآداهبددا عددل القصدد

دراسة أهّم  و لیالً مل جال  دراسةً عمان ة جداً يف سلون ةالقصري  ةالقص ةدراس یق  ليفوعها تتورّ 
فددإّن هدددتا املقدددا   لكولدددت. السددمات الفنیدددة واجلمالیددة الددديت متیّددزت هبدددا مموعدددة ومددوا جدددارا الب ددرو

اتبددة ّددتا اجلددن  ابد  يف سددبیو ازدهددار السددالة الثقافیددة جديددد  يف يفوعددل يبددّ  کیفیددة توظیدد  الت
اب العمددايفی  يف جددوإ تّددالتُ  ة ألدددعددل عربددکمددا يتکدد  النقدداب ،  وتوسددیع أفدد  القددرّاا، وابدبیددة

 .يف هتا الا  ابداعه و  اةبات جدارهت و ، القصرية جداً  غمار القصة

 عزيزة الطائي و"موج خارج البحر"
لا ددلة علددی ، لبددندب الوفددو وةقافتدد ةمهتّمدد، ةعمايفیدد ة وألدداعرةوقا ددة بالثددعزيددزة الودداةو التاتبددة 

عددد مدل  ّدا درجة الدکتوراه مل تويف  بنطرولتها وااواب السدردي العمدام ابيفدواع وااصداةرو
، ةويفقديدد ةدراسدد: ألددعر  ددقر بددل سددلوان القددافووکددد ،  ةمموعددة مددل الدراسددات النقديدد ااةددار منهددا

مموعة ألعرية وجدت بیددي فقدد رلدو و ، وأرإ الغلیابة وورواية و والعومل ةالوفو ب  اّوي ةةقافوو
 .وموا جارا الب روو ةوظال  العزلوالقصرية جداً مها  مموعتان للقصةو ، ااري و

وأةبتددجب القاّ ددة جدددارهتا يف کتابددة ، متیّددزت هددته الموعددة بتثددري مددل فددات القددّر القصددري جددداً 
 ةالبنیدددد هددددو ألددددرط أساسددددو يف الدددديتة احلتاةیدددد فتجلّددددجب يف کتابتهددددا. هددددتا النددددوع مددددل السددددرد ابد 

واسدتلدامج اجلمدو الفعلیدة املتعاقبدة الد  جدو  مدل ، والعم  يف الدتلة، وعرفجب التتثی ، القصصیة
الديت کمدا متیّدزت قصصدها باظاف دة علدی الولددة الفنیدة . ولتفعیو احلدوادت واملواقد ، احلرکة والتوتر
يفاللظ أن و . للعیان ةتبدو وام  ةوالد ةلی احلدت ولده مل جال  لبتعة اإلماا تعي ترکیز

جتددزا  جددوا  لددی اتواللّ ، الموعدة تّتسددم باسددتعما  ااودداب الغدامض النددات  عددل اإليغددا  يف الحمیدز
بالّل  دة  كوهو حل دة الدتروة الديت تسداعد علدی اإلمسدا؛ فتبدأ قصصها يف حل ة الفعو، ممارواإل

والسددینما ، ةتوظیدد  ابسددوور کمددا متتدداز الموعددة ب،  أللصددّیاهتا وهددو تفعددو فهددو تصددّور، القصصددّیة
 .النسوي يف کتابتها مّ باّ ةوي هر جلیًّا لنا ايفکغا  التاتب، ةالدتتت النصیّ ك دوتکبی، ونواللّ 
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 المالمح الفنية والجمالية
 :يفتکرمل أهّم املالمح الفنیة واجلمالیة اليت اسحعجب ايفتباهنا يف هته الموعة 

 الشخصية الُهالمية
لی  تتون الکلصدّیة فاعلدة يف عدرإ ، وفقجب القا ة يف تقدمي الکلصّیات ع  لبتات ذکیة
سدددو یة : أي، أللصدددیات ُهالمیدددة»فهدددو ، احلددددت دون احلاجدددة  لدددی معرفدددة جزةیدددات الکلصدددیة

الکلصیات  لی تت ّو  هته و . (021: مج2112، أدادا) «مهولة اإلسم واّوية والقسمات، وظاهرية
 ةفي جدار الذاکر  نحتُ ت ت  ل  ظ  »: وجبحناح و تقو  يف قصةفنراها . ةبدون دمحوتت واقعی ةدتتت سردي

ـاختبـ  عُ  ةت أن وراء األشـياء البسـيطأدرک  . ةغائب ت يداها أشياءً س  م  وحين ل  . ي  ص  الع   : مج2102، الوداةو) «ر  م 
230). 

، واحلددددت، عنا دددر القدددر مثدددو الکلصدددیة فهدددی  تدددو لتايتهدددا وتف دددة مبدددا يتدددوّفر ّدددا مدددل
فتصددّور الکلصددیة يف ذروة ألاسیسددها دون اتألددارة  لددی . واملتددان بقدددر ماأدددمج أهدددافها، والزمددان

اجتبدن( لتدی -أدرکدجبح -ملسدجبح –ظلّدجب تن دجب) وتعمد  لی استلدامج ابفعدا ، متان أو زمان مع 
 ددرم علددی أّت تن ددره عددل  وهددو. تددوّرط القددار  يف اتمددوراب والتددوتر املتصدداعد مددل الکلصددیة

وأن تتتدددداجو ، وهدددو اسدددحجاع املامدددو بتکرياتدددل القاسدددیة ومدددیاع العمدددر؛ احلددددت اظدددوري للقصدددة
 .القصر لتو تحمل الولدة الفنیة للقصة

 ذ أن أملهدا يحدرب ؛ القصدةة السمات تتقّلو مل وقع تنةريهدا يف لبتد ةالهول ةاملرأ ةأللصیو 
لتدّل ابلاسددی  ، ةبعدد مدددّ  یسددنح يففسددها قدد تدُ  ةن کايفددجب الکلصدیو ، ا  للقدار علدی الدوتر احلّسدد

فتان استلدامها ّته الکلصّیات اّالمیدة  ؛،يف التهل ةوابفتار اليت هتّیجها ععو القصة عالق
 .يصالل او   واحلدت التي  ةعواا ابمهیة للفتر  يف  یةفاعلذا 

 سيمياء العنوان
 ذ . وهو ح و بنمهیة کبرية يف القصدة القصدرية جدداً ، التاتريُعت  العنوان بداية تالقو القار  مع 

، مفتاح تقّي اّ  بل السیمیولوجو يفبض النّر وعاعیده»يعّ  عنل ألد النّقاد باملفتاح قاةاًل بنيفّل 
 .(12: مج0112، دمحداوي) «الرمزي والدتيل: وترسايفتل البنیوية وتحاريسل الحکیبیة علی املستوي 

وهدو تکدّتو املفتداح للولدوا  يل الدنّر و تدل عدل ، عتمع فیها الدتتت النّصدّیة فالعنوان بؤرة
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د إذا مدا تنّملندا العندوان جندده قددف. طريقل استجالا الّدتتت التعبريية : ةاتفید ةیغ يف  طدار اجلملد ل
ال ريف ر ينيت املرکّ ، فوسناد اإلوبعد هتا اإل، هتا موا: موا( ج  ملبتدأ وتوه تقديره) ةفتلم

ويعدي هدتا أن العندوان . والتي يص  هتا املدوا، الب ر() جارا( واملحاه  لیل) التي يتتّون مل
، املددوا() لیدداً مددل احلدددتکمددا يتددنّل  دت،  ةالو ددفی ةوألددبل اجلملدد، سددناداإل ةمجلدد مددل يتددنّل  ترکیبیدداً 

حمددو  ّمددا بالغیّدداً أ. الب ددر() واملتددّون الکددیئو، جددارا( الددتي يفیددد کسددر احلددواجز واحلدددود) واملتددان
: کدد،  فدوالحکیدر اإل ةز العنداويل الداجلیدة هبیمندوتتمیّد. يفزيداح والحمیدز واادرقمل ات ةالعنوان أل ن

علدی ة ولیدا، تزهدو ة دی و: کدد؛  ةفیدات ةع ما ب  اجلملدوبالتنوّ  ةوجب احلتايمح  ا ، غحر القیعانو
 .وينکلي الصمجبو: کد؛  ةالفعلی ةستلدامج اجلملاو ، واّامش

تدد ز مددواطل االددو والحددع  يف ، علددی عاملهدداة طاغیدد ةبالحددباب وهددو موجدد ةلّفعددفّتددو قصددة مُ 
کمدا تعدّزز . واولدة بنداا عدامل مغداير بعدد طمدر معدامل العدامل املوجدود، الّتات وابسرة والتمع والعاملا 

 هدر مددل بدنمواا عالیدة عاتیددة ت التاتبدة عندوان مموعتهددا بصدورة الغداله الدديت  دّورت مديندة مهددّددة
 .فجاات  ورة الغاله  مو أيحاً الفترة اليت کّرستها التاتبة يف قصصها، يفالیة جبا  ألاهقة

ويکددّتو العنددوان ومددوا جددارا الب ددرو يفقوددة مرکزيددة وحل ددة تنسددی  تدددفعنا  لددی اإليفتقددا  داجددو 
فمنها  .فعناويل القصر داجو الموعة أتز  العالقة بینها وب  عنوان الموعة، يفصوم الموعة

مددا جدداا متّمدداًل ملعنددی ومددوا جددارا الب ددرو الددتي يقتحددو ااددرق وااددوه والددّدمار کمددا يف قصددر 
ومنها مدا جداا لیمثّدو . ما تبقیو –نار معتم –متّرد  –ايفتسار قصیدة  –جث  لاملة –واستغاةة 

لوجدود املدوا جدارا اجلايفر املعاک  متاماً حلالدة اإلعصدار والووفدان امللدوا باحلرکدة واتنددامج املدالزمج 
فجدداات بعددض العندداويل مّسدددة لالددة مددل السددتون واتسددتقرار الددتي يعددي ابمددو واحلیدداة . الب ددر

ومدددل .  ددف ة لدددرو –جدددرار العسدددو  –يفدددور وأمددو  –کمدددا يف قصدددر وايفت ددار عکدددتار،  والتفددا  
حو مثو قصة وعامو بنااو التي يف، العناويل ما حمو دتتت معاکسة تعمو علی سبیو املفارقة

 . لی املوت والین  اللتيلل يصیبان املغحب البال  عل مستقبو أفحو يف الغربة
لیدد  تعتمددد ، کمددا يبدددو مددل العندداويل الداجلیددة أّنددا عندداويل تبلددور املحددام  و تويهددا ألیايفدداً 

 ذ يعددّ  العنددوان عددل الفتددرة ؛ بعددض القصددر يف تولیددد الددنّر علددی العنددوان کمددا يف قصددة وعبددادةو
، سجد المصل ون. مل  صوب الع   کب ر رانياً . ةالعصر وقف عند الساري ةمع صال»: فتقو  التاتبة، املورولة

الأعلُم أيعبـد ا  أم يعبـد ، فخراً  ر ويزداد تخش باً يکب  ، لألعلی ةعينه شاخص.. ةعند الساريال ً ومازال هو مت م  
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 .(022: مج2102، الواةو) «الوطن؟!
القصددة ة کلصددیاملولدد  ل وتاالددو ، ملاددالدديت  مددو العا  ةواملتددان عنددد السدداري ةفددالزمل وقددجب الصددال

ملددل هددو أعلددی مددل  ةالصددال ةيفغماسددل يف  قامددامددل  لددل وتکددّلر بصددره حنددو العلددم بدددتً ت هددر يف تنمّ 
تدل يف يدؤدي مهمّ ، وذات اظمدو  الفعلد ةبسدیو ةالقصة جبمو فعلیة يف ناي ةوتسا   القا ، العلم

: ااد اجلواب لسدؤا  مدمي لل الا  للتفتري و ك   لت لیو املوق  واحلدت ويحتفعیو ذهل القار 
لیصددبح ، يتولّددد الددنّر مددل العنددوان لكبددتدل أمج للددوطل؟  للّدد والعبددادة بيّهمددا اددر أن يتددون الددوتا

 .العنوان کبترة تبدأ منها جیوط القصة بالتجّمع لتکّتو يفسیجاً ينتهو بالعنوان مرة أجری

 الغيةالظواهر الب
، والحمیددز، ةعلددی التصددوير البالغددو القدداةم علددی الدداز واملکدداهب الموعددةتسددتند العديددد مددل قصددر 

تبتعدد عددل التتددرار  ةبتتددار رمدوز جديدددالتاتبددة ااو   دو . والتحدم  املددولو، سددتعاراتوتوظید  ات
 ةجتیدار الددقی   لدی طاقدات ةسدوا  بو ّّندا يت دوّ  و ، دتتتل العاديدة الرمز يف یلتو تيبق، قتبا وات
 .ةيفتزاعیايف تو ی  التون بتو ما تکتملل مل کاةنات ومفاهیم  ةفاعل

جتیدار مدل بینهدا مدا هدو جديدد يفا  لدی اتر مدور فإ؛ ةهبته السم ةالقصر مک ويف ةوجديفا أغلبی
، لبســُت بــوب "هيباتيــا"»: تقددو  ومتددّردويف قصددة  هافعلددی سددبیو املثددا  جنددد، وبددديع مددل وجهددة يف ريفددا

؛ د حرکـاتي أصـابه الجنـونويقل ـ، م بعينيـهالشـمبانزي الـذي يـتکل  . ةج الحقيقـلکـي أتـزو  ، مذرفُت الـدمو  والـد  
إذ ، هـت نحـويرماحـه توج  . أمـام القـرود ةالحقيقـ ةعلـی دريئـ ةبالرمايـ یرحـُت أتسـل  .. ره انتباهاً ع  ولکنني لم أ  

ـم  وحــين ه  ، ةخلـ  بـين صــداراتي والد ريئـ ، المـوت ينتظرنــي.. العمــ  ةسـحيق ةبالوصــول إليـه أوقفتنـي هــو   تُ م 
 .(31: املصدر يففسل) «الثوبلك لکنني لن أخلع ذ
عددراه لتصددوير الصددراع والتمددّرد علددی اب ةوالتنايدد ةسددتعار تسددتلدمج الرمددز واإل ةالتاتبدد يفاللددظ أنّ 

کتعبري  مج(371-مج112) وهیباتیاو ةأللصی ة  التاتبفتوظّ . ةيفتصار احلقیقايف سبیو  ةستماتإلوا
ُولدت يف ، وهو فیلسوفة وأّو  عاملة ريامیات، ةيففسی ةلیاوأجری مج ةموموعی ةرمزي لت قی  غاي

 ةوالبالغدددد ةع باحلتمدددتّددددنددددا کايفدددجب تتمة أاملعددددروه عدددل هددددته الکلصدددیو ، مديندددة اتسددددتندرية مبصدددر
اراةهدا  يف راً  ةقتلها بولکی وتّ ، اوهو مل تتزوّ ، ةاظدة ةابفالطويفی ةرت بالفلسفولقد تنةّ ، واجلما 
ويددرتبه هددتا التعبددري الرمددزي . ف الدديت مل تعجددر أذواق املسددی ی  املتوددرّ ؛ واملددوت واإللددل ةعددل احلیددا

لتمدداتت يف  الدديت تتحددّمل  ةألددعاعاتل غددري اظددّدد و  ةحاةیددالرمددز اإل ةبواقدد ةلدداملتمثّ  ةبوظیفتددل احلیويّدد
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يف القصددة هددو رمددوز ملعايفدددديل  ازي والقددرود الددديت تکددري  لیهددفالکددمبايف. اةهدداتتعددّدد بتعددّدد قرّ و التعبددري 
والوقدوه يف طدريقهم ، يففتداح التعّنجب والتقلیو مدل ألدنن املنداديل بدالتغیري واتلی  ّم  ّت ؛ وخمالف 

ما هو  ةستوقفجب الکلصیااليت  ةالس یق ةاّو لك وکت. إلقصاةهم و بعادهم عل مسرح ابلدات
ومتنعهدددا مدددل أن تصدددو  لدددی أهددددافها لت قیددد  متايفتهدددا ، ة دددیه بددداملرأ رمدددز جلمیدددع ال دددروه الددديت  ّت 

ا سدتقاومج ّندأعدل  ةکنايد والثدوبلك جلدع ذألتندي لدل و ةوتنهو القصة جبملد. هبا يف التمع ةاجلدير 
 .ّا ةالنهاية لتمی ورغم علمها انّ ؛ علی مبدةها مهما کايفجب العواقر یوستبق
قحدو يت تالد ةواملباألدر  ةالسدقوط يف ااوابید ةمدل التعید  والتقريدر خمافد ايف قصصهاتبة بتعد التت

بندد ات  ال قصصددهزيّ تددلك لددت، ةجافدد ةأو سددردي ةّو  ابعمددا   لددی وةدداة   جباريدد ددو ، بددداععلددی اإل
بالتحدم   ةغنید ةمولید ةفها بصور مازيدغلّ تکما ،  أجری ةتار  ةأو غامح، ةتار  ةوام  ةرمزي ةبالغی
مکاعر القدار   ةمل أجو دغدغ، ايفتاجاهت علی  جامّ  يلامتّون مج تحی  لكوهو بت. حااواإل
 .والتلییو، ةوالدهک، والفهم والتفسري، کتکاهعلل يستمتع بکعور ات جو ، يففعاتتلة اةار  و 

 تقنيات التفعيل الثقافي المعرفي
للمکدارکة يف عملیدة  ودفعدل، تلجن التاتبة  لی تسلري تقنیات القصة القصرية جدداً مدل أجدو تثقید  املتلقدو

أو الددعوة مددمنیاً لتثقیدد  الدنف  بدداإلطالع علددی املعدداره ، عددل طريدد  تکدغیو املعرفددة االفیددة لكوذ. السدرد
 .والتنامّ ، احلته واإلممار: ومل هته التقنیات. والثقافات العاملیة املتنوعة

 الحذف واإلضمار
سدقاط لدوادت وأللصدیات ی  لقداّم  لدفیعمدد ا؛ السدرد ةتعمدو علدی تسدريع لرکد ةممار تقنیاحلته واإل

البیدداإ أي  ةا عددل طريدد  تقنیددّمدد ويتددون احلددته . (122: مج2112، يوسدد ) مددل القصددة ةسددقاط فددحات زمنیدد أو 
 .التلغیز ةعل طري  ظاهر لك اليت تکغو البیاإ ب  اجلمو وکت ةأو النقه املتتابع، الفراغ الصامجب
 هبددده، مددمار مددل أجددو التوا ددو مددع املتلقددواحلددته واإل ةالقصددرية جددداً تقنیدد تّدداب القصددةويسددتعمو کُ 

يسدتع  القدام قدد و . مل يفالیدة تنويو ما  تل تنويللو ، ملوا الفراغات البیحاا، دفعل لتکغیو خمیلتل وذهنل
 کمددا وأنّ . مددل يفالیددة أجددری وغريهددا مددل ابسددباب ةجالقیددأو  ةجتماعیدداو  ةسیاسددی ادداز واحلددته لدددواعر باإل

ذا لددزمج  ن يستعصددو علیددل أو ، للقددار  يکددّتو  ددّدياً اددر أن اجلیددد  الددنرّ  بددننَّ  ونؤمنددام يالتثددري مددل القّصدد
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هدتا  یويتجلّد. لكلدت ةفیموت النّر يفتیج؛ والد یً ستلالم معنی ااا مجیعهم  لتيصو القرّ  یلت، مراب
فیهددا  یومددل القصددر الدديت يتجلّدد،  لددی الغمددوإ العمدددي والتلغیددزاتبددة لجددن التتلیدد  الواةیددة يف قصددر 
، منـــذ عشـــرين عامـــاً  فکـــر؟؟!أتعلمـــين فـــيم أُ »: وارتقدددااو مدددمار ويثدددري الغمدددوإ لددددي القدددار  قصدددةاحلدددته واإل

؛ ليــوم لــم أرفــع وجهــي عــن األر الك ومنــذ ذ... م علــی حــذائي ملو بــاً ل  فــي الُســ عشــر عثــرتُ  ةفــي الثامنــ نــتُ وعنــدما کُ 
لتتطهـــر ؛ علـــی وجهـــي اً أصـــباغ هکـــذا مثلمـــا أضـــعُ ... اآلن أن أنظـــر إلـــی الغيـــوم ألرتقـــي نحـــو األعلـــی ســـتطيعأولکـــن 
 .(01: 2102، الواةو) «األر 

ن هددتا  أّ  ّت ، جتددزا  ابلددداتامددمار جن ددجب يف تتثیدد  املعددام و بلجوةهددا  لددی احلددته واإل ةفالقا دد
املتلقددو الددتي هددو موالددر بدداحلفر يف  یلددد لیاً األددت  وغمومدداً ، علددی مسددتوي التنويددوة ابمددر يوددرح  ددعوب

سدتغناا ة االقصدة يفتیجد فدالغموإ يلد ّ . يصدالل مدل املعدام والددتتت للقبض علی مدا يريدد التاتدر  النرّ 
« فکـر؟؟!أتعلمـين فـيم أُ »بودرح السدؤا  يف بدايدة احلددي   مدتهاوعوّ ، عل ذکر التفا یو والکدرولات ةالتاتب

ن يقدو  يف بنداا أوالر القدار  اليت تُ ؛ يفقه احلتهلی  تدعو القار   لی التنّمو والتدبّر کما استلدمجب 
 ةالقاّ ددد نّ أ ر مدددل جاللدددليفتصدددوّ  وارتقدددااو و عندددوان القصدددةف ددد  يفتنّمددد. بنفسدددل الدددنّر أکثدددر ادددا يقولدددل الدددنرّ 

لتددل الواقددع يف ، اتو السددلوکیّ أسددواا يف ابجالقیددات  ةبکددري وتعددا ر  فددوّ  ةهتددده  لددی ألددرح وتو ددی  لالدد
والدديت ، يف التمددع ةیاملتفّکدد ةالتدد ّا وااالعدد ةلددی ظدداهر  ة لیدد  تکددري القا دد؛ يف رأينددالك القصددة جدداله ذ

مدددوراب فهدددو تلّمدددح  لدددی ا. عدددتالارتقددداا واترغدددم مسددداعیها لال،  لدددی اتحنددددار حندددو احلحدددیضة تددددفع بددداملرأ
ة ولتنهدا متتندع عدل التصدريح مجیلد ةمیددُ ة اليت ععدو مدل املدرأ ةوالثقافیة واتجتماعی ةجالقیاملفاهیم واملوازيل اب
 .لعبة التنويو والکرحة عنل  لی اارس دفع املتلقو رغماً ل ةغامح ةوأتم القصة بنهاي، واإلعالن عل رأيها
الدديت تدددفع بدداملتلقو  لدی أن يسددتنت  منهددا علددی لسددر  ةاملفتولدد ةالنهايددات املحدمر ة القاّ دد کمدا توظّدد 
 و ّددا بقصدددةو تددل أن ّنثّددد، ةتعددّددعلددی القدددرااات امل مفتولدداً  عددو الدددنرّ عو ، ةومعرفتدددل االفیدد ةةقافتددل ااا دد

، أتظـاهر بعينـين غـائبتين، النـا  يعبـرون هيـاج الشـوار ... باألسـرار ةامـتألت المدينـ»: و لید  تقدو ابسرار ةمدينو
فــي  ، موجــودونة اســوحــين ت کــدُت أن  الس  . فاســتدرجتني النــداءات، طــوتني األفکــار. وشــفتي بــرعم، وأذنــين صــغيرتين
 .(211: املصدر يففسل) «عتصامات؟؟؟!اإل ةرون في ساحلماذا النا  يحوقلون ويکب  ... أجزمأکاد ... کامل فرحهم

لك وتعدّوإ ذ، وعاوز الصريح واملعلدل الوامدح، ممارعلی اإل تد ّ ، فعالمات احلته يف هته القصة
 ةتثددري رغبدد الدديت، القصددةة کثددار مددل يفقدده احلددته والتسددا   يف نايددواإل ، ةوالدددوا  التناةیدد، ةبالعالمددات الرمزيدد

ة فالقصدة حباجد؛ بناةها وکک  ما  تويدل مدل أسدرار مسدتوت عنهدا ةأجزاا القصة إلعادتفكیك املتلقو يف 
، قدد قامدجب وجن دجب ةفدإذا کايفدجب الثدور ، الفراغدات مبدا يناسدر اومدو، عنهدا ةرات امللفیّ م لی استنواق املح
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ددا ةوالساسدد قددد جن ددجب يف  ةالثددور  عتصددامات مسددتمر؟  هددو بنّ ات ةالتتبددري يف سددالمللا و  ةفللددما احلوقلدد، فرلددونّ 
کما تکري  لی مدع    أجری؟ ةر مجاع ةل جب يف مصل بَّ قجب يف منتص  الوري  و ُ رل أمج بنا سُ ،  قی  أهدافها

الديت تبدّ  عددمج اکتمدا  مولدود « شـفتي بـرعم - أذنـين صـغيرتين - عينـين غـائبتين»هته الثورة باستلدامج ألفاظ مثو 
و تل أن يفستنت  موت هته . مل تصو اإلمدادات اليت متّده بنسباب احلیاة ل علی اتستمرار ماالثورة وعدمج قدرت

يف  مدمار والتلغیدزاإلو تتتد  علدی متدون احلدته الديت قصر وال. يت ون( -حوقلون ) الثورة عل طري  ألفاظ
 .ماهمَّةو –وطل املستقبو  –جیايفات  –سارد خمنوق  -و فاا ُعمحر: هته الموعة کثرية يفتکر منها

 التناص  
، ةوالغزيدر ة املتنوعد تاتبدةال ةعلی ةقاف لك ّّنا يدّ  ذو ، متیّزت هته الموعة بتوظی  التنام بکتو بارز جداً 

يف  ةاالفیدددد ةا عددددل طريددد  تکددددغیو املعرفددد ّمددد؛ القصدددرية جددددداً  القصددددةة اا بواسدددوالقددددرّ  ةيف تفعیددددو ةقافدددا ورغبتهددد
، ةذات التددنويالت امللتلفدد ةالغامحددة النصددوم املثددري  ةعددل طريدد  قددراا، يففسددهمأأو دفعهددم لتثقیدد  ، ذاکددرهتم

 .ها النصوماليت تستفزّ  ةسئللءة جوبأوالب   عل ، اليت تدفع املتلقو للتفاعو مع النرّ 
. ةات خمتلفيفصوم مع يفّر لدي  بتیفیّ  (ةالدجو  يف عالق) ل تعال يفّ ی أّره التنام علعُ »

جدتاله ابيفدواع ت اً فیها ابيفواع ابدبیة وأتل  تبعك تکح ةوهو تقنی»، (020: مج0112، مفتاح) «
یددددو علددددی الدددديت  ُ  ةابساسددددی زات الددددنرّ عتدددد  التنددددام ألددددد ایّددددويُ ». (022: مج2101،  لیددددا ) «ذاهتددددا

تدیح يُ سدتلدمج التندام بيفدل يُ و . (202: مج0192، علوش) «ّا ةعلیها أو معا ر ة يفصوم أجری سابق
ة ولیويّد ةلیدامج ةحدفو ملسدجبداري ويُ عل مسداره اإل بعد النرّ ويُ ، و القو ة أيف احلرک ةلري لتاترل

و أ، مدددددل ترتدددددر التلمدددددات؛ ألدددددارات اللغويدددددةسدددددواا باإل، عدددددل طريددددد   فیدددددز التلییدددددو علدددددی الدددددنرّ 
لتنسدی  فحداا  ةیسدتنواق املوجدودات النّصدی اوتدفع باملتلقو  لد. قتباسات والتلمی ات الثقافیةات
وهتا مااعو مدبه التندام . (11: مج0112، احلسد ) متّث  ومدلو  واسع وألامو ب  دا ّ ؛ يلدت

 :هو، النقاد لّددوا ةالت أّناط للتنام نَّ ا  ّت ، يف بعض ابلیان یاً وتقنینل مستعص
ويتعامددددو مددددع الددددنر الغاةددددر بددددوعو ، ة  مددددل عصددددور سددددابقاملؤلّدددد وفیددددل يسددددتمدّ : جددددحار( ات1

 وهدو أقدوّ ، د الساب و جّ ، ةوالاللق ةيففصا  ب  عنا ر اإلبداع السابقالك فینت  عل ذ، تومسُ 
  مدل وفیدل ينولد  املؤلّد. مدل سدابقل ةوهدو أعلدی درجد: متصامات( 2. ةولساسی ةةار  التنا ات 

وهو : احلوار( 3. ستمرار متجّددابل ممل النر املاةو کتکرّ  ةومرور ، یة النر الغاةرقرار بنمهّ اإل
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الددديت تددددعم الدددنر املاةدددو ببنیدددات يفصدددوم  ةقددداملعمّ  ةالواعیددد ةويعتمدددد علدددی القدددراا، أعلدددی املسدددتويات
. يف مدوا قدوايف  الدوعو والالوعدو ةواملاةلد ةوتتفاعدو فیدل النصدوم الغاةبد. ةأو تراةید ةمعا ر ، ةسابق

 .(232: مج0192، بنی ؛ 22: مج2110، عزامج: ايف ر)
أّناطدل  یعتمدد علدی توظید  التندام بکدتّ ة تالعمايفید ةالقا ّ وجديفا ويف هته الموعة القصصیة 

 ةلاتت املعرفیيف توظی  مموعة مل اإل تها ويفلم  فیل براع ّت  بنرّ  فال يفتاد ّنرّ ؛ وبکتو کبري
، والکلصدیات ابدبیدة، ةست حدر الرمدوز التارخيیدتو ، ةالکلصدیات الحاةید وسدتدعو تفه؛ ةالتنا ی

عدل هیك يفدا، ةوالعاملی ةفالمج العربیوعلی الروايات والقصر واب، ةوالعربی ةعلی الوقاةع العاملی یو و 
 ةهدته التقنیدتاتبدة ال جبسدتلدماولقدد . ةوالنصدوم والکلصدیات الدينید، وابألدعار ةابمثا  العربی

 .تنام املنت. بتنام العنوان . أ: يف ووريل أساسی  للتنام مها
ولتندل ، يف الدنر ابد  مدل لید  احلجدم ةلغويد ةولدد العندوان أقصدر عتد ا يُ : تناص العنـوان. أ

يف فهددددم وتفسددددري القددددو   ولددددل دور مهددددمّ ، إ بددددني جددددزا آجدددر يف الددددنرّ مدددل لیدددد  ابمهیددددة ت يعددددوّ 
 : لنا ما يلوتبّ   ةلموعيف ا العناويل الفرعیة ةدراس بعد. القصصو

 جدت مدل اجلدوّ عندوان ألداعري قدد أُ فدالعنوان ، بدارزاً الرةیسدو ومدوا جدارا الب درو  ي هر التنام يف العنوان
قصددة مدددل قصدددر ة کددو موجددد»: هدددداااإل ةيف  ددف  ةفهدددو کمددا تصدددفها القا ددد؛ ملحدددام  القصددر مجّ العددا

مدددا تدددزا   ةلاملددد ةمدددوا يندددزاح عدددل حبدددره  لدددی عدددامل آجدددر يف خمیلددد. يفسدددامواقعندددا الغدددارق يف متاهدددات احلدددر اإل
 ةقصددة موجدد کددوّ   نّ ألید  ، العنددوان الرةیسددوجتیدار افهدو قددد وفقددجب يف . (2: مج2102، الودداةو) «.... تنت در
 ...ةسووريأ، ةأدبی، ةسیاسی، ةجتماعیا، ةةقافی ةاحلواجز والقیود وتنجت القار   لی عوامل متنوع ّكتد

فددبعض العنداويل تتنددام مددع يفصو ددها ، أّندداط ةعلددی عدد الفرعیددة ولقدد جدداا تنددام العنداويل الداجلیددة
يف ل  تنا دجب بعدض العنداويل مدع . ةوتفا یو هالمی -ة بئر مستويف -ةأهّرب  رج-موبقاتو: مثو

 -بیدددجب العنتبدددوت - ا دددوراتينأرإ الد - يفت دددار عکدددتاروا: والقدددرآن وابدب والتددداري  مثدددو ةابسدددوور 
کمدا تنا دجب بعدض العنداويل الفرعیدة مدع عنداويل أجدری جدارا . وطداةر الرمداد - لیزاامويف -نة التاا الساک

، ةمصددداور  يلامعددد ةالفلسدددوینی ةوهدددو عندددوان الدددديوان الثدددام للکددداعر  یوتراتیدددو املنفدددو قصدددة: الموعدددة مثدددو
. القصدرية جدداً لءديدر الفلسدویي سدعید الکدی  قصصدیة للقصدة وهدو عندوان مموعدة وجراةه اجلسدوو
نبــ  مــوت  یوســ تلق. فــي الصــباف ســ فاج  بتــور م جفــوني»: تقددو  وبیددجب العنتبددوتو يف قصددة ةالقا دد اللظفددن
بيــت العنکبــوت  ةلنافــذ ةإن هــا حکايــ.. کشــف األورام التــي تنــاءت بيننــا  ةأن ــه حرمنــي فرصــوس صــدت تمامــاً ... أبــي
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الوجـود « تيمـي »أو  ةک نني تمثال لقانون الماهيات والسـير . الحر   ةمن شهو  ةمنهک ةحصادها حبات قمح مصفر  
 .(32: فسلاملصدر يف) «اآلن ةأقف وحيد. يلنفدُت ونفدت ظال... محيطي خواء... لکائنات في طرقاتي

توا ﴿مثدو الدتيل اّأد ةالکريف ةمع ااي اً تنا ّ  وبیجب العنتبوتو  العنوان الفرعو توظّ  ةفالتاتب
 ةسددددور )  ّن أوهددددل البیددددوت لبیددددجب العنتبددددوت  تت بیتددداً ل أولیدددداا کمثددددو العنتبددددوت اّأددددمدددل دون اللّدددد

؛ اً بیدجب العنتبدوت لدل مقامد لدتکمل يتّ ،  اً ل لل ولیّ لت غري اللّ ل لا  مل يتّ ل اللّ فکبّ . (10: العنتبوت
 یوهدو بیدجب تيبقد، مرّ  لّر أو بیجب العنتبوت معی  واهل تحمو وتيقو مل برد أو  نَّ  لی 

التنددام أتددز   ةست حددارها هددتا العنددوان جددال  عملیدداب ةفالتاتبدد. وتتسددتمر العالقددات بدد  أفددراده
بعدداد هددتا ألیتتکدد   ويندددم  يف الددنر، فتجعددو املتلقددو يعددیش مددع القصددة، ةفددومکدداعر متثّ  یً ر  

لدتتت  ّتا العنوان لی  تتريساً  ةستدعاا القا اف. الحع  والوهل احلاکم علی الن امج ابسري
علددی  اً اعتمدداد ةجديددد ةفتصددوغها بوريقدد، ةبددو هددو تسددتدعو العنددوان الدد  دتتت جديددد، ةقد دد

ا تیمی  وهو يففسها بننّ فنراها تص  ؛ ةلتلدمج النر القصصو وتثري دتلتل الرمزي ةدتلتها الحاةی
ولقددد ، ّددو وللقددايفون والعددرهإلاوعسددید لءمددر ، ةاحلسددن ةا املوع دد ددفجب بنّنددوُ  ةقد دد ةيويفايفیدد ةآّدد

ة جتمداعو يف العصدور امل لمدست حدار الن دامج اتاستلدمها هومريو  يف القرن الثامل املدیالدي ت
هدته  ةوابعراه اليت تزيد مدل وطدن، بسريبناا وااباا يف الن امج اب  اب ةالس یق ةفاّو . یةلیويفايفا

ت تبتلدو  یلتد، وتولدر مدل القدار  مدء الفدراغ وسدّد الفجدوات، ةهدو مدا تکدتتو مندل التاتبد ةاّو 
 .بنف  ابورامج ةابجیا  القادم

 ةوالوريقد، ةالفتري اتصبح جزااً مل بنیته، ةالتاتب اهبتکرّ تاليت  ةالثقافیة والحاةیة وهتتا فاالفی
وت هدددر يف أّنددداط ، تتعامدددد معددداً ، عجددداب القدددار  والثقافیدددة لتثدددري  ةاملعرفیددد ا  هبدددا دمحولتهدددوظّدددتالدديت 

 .حاااتلة  زياد مثةالنر ومل  ةلتتويل بنی ةيف هته الموع ةالتنام املستلدم
ة منهدا أّناط مل هدتا التندام بعدد دراسدتنا للمجموعدة لنا  لی عدولقد تو ّ : تناص المتن: ب

 :والتنام ابد ، التنام الديي
ذ غالبدداً مددا  ؛ ةالتنددام الددديي مکددهود يف عدددد کبددري مددل قصددر الموعدد: التنــاص الــديني. 8

و أتّر الددنّر القدددرآم متدددأو ، زرعهددا يف غدددري سددیاقهاتمدددل السددیاق القدددرآم و  ةلف دد اتبدددةسددتدعو التت
أو أکثدددر مدددل  ةبقددداا کلمددد القصصدددو مدددع  اهل وعجندددل يف يفّصددديبدددعمدددد  لدددی تتو تو ، احلددددي  النبدددوي
مدا مل يتدل ، ومل هندا يصدعر اکتکدافل يف کثدري مدل احلداتت. علی النر الغاةرة الالتلمات الدّ 
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رات ععدددو التندددام يتکددد  عدددل مؤأّلدددك نددداهُ  أنّ   ّت ». القدددار  علدددی علدددم بدددالنّر القدددرآم املوظّددد 
أو ، ةارمددأو التصددريح باملع ةالتالعددر بن ددوات التلمدد: ومنهددا، بددلك مسدداويوّجددل القددار  لإ، يففسددل

نلمح فد. (030: مج0112، مفتداح) «لعلدی جدن  جودا  برمتدة لالدو اإلأ، وساه ُمعد  ةستعما  لغ 
 یر وألقـتـذک  . ر أن يکتـ  مـا يقـرأهقـر  »: لید  تقدو علدی سدبیو املثدا   ةوقرار التتابدو التنام يف قصة

لي  الوطن . کت  أبداً يُ قرأ ما لم إقرأ لکن إ: سمع صوتاً من بين الورت. الماضي علی جسم الحاضر ةعباء
 .(182: مج2112، الواةو) «يج  أن يرحل أحدنا. فيه مت  وطناً ما دُ 

 م() لیددد  ينددز  ج ةیدددو علددی الندددي، العلدد  ةلی يف سددور اعلدددی قولددل تعدددة عتمدددت التاتبدداذ  
ابکرمج التي عّلم ك دقرأ وربّ  ، يفسان مل عل جل  اإل، التي جل ك دسم ربّ اقرأ ب ﴿ ةوينمره بالقراا

 يفسدددانتکدددري  لدددی جلددد  اإل فهدددته اايددات. (2-0: العلددد  ةسدددور ) يفسدددان مدددا مل يعلددم إلعلّدددم ا، بددالقلم
، ل علیدلرغم کو يفعم اللّ ؛ يفساناإل نّ أ تبّ  و . ل علیل وتنمره بالتعلیم والتعّلموتتکر يفعم اللّ ، تتامللو 

درسداً جديدداً  يفسدان مدا مل يعلدم  لتعودو﴿علّدم اإل ةهدته اايد ةفتوظّد  التاتبد، عامر وغري ألاکر
فبقددداا . ةوالتحددد ی ةوالثدددور  ة عدددل طريددد  الکدددهادمصدددويفاً  ّت  الدددوطل ت تدددل أن ي دددوّ  بدددننَّ ؛ يفسدددانلإ

 .«کت  أبداً قرأ ما لم يُ إقرأ لکن إ»: فتقو ، لل بناةل فدااً أالوطل مرهون بتهاب 
 مدددع أو ةأدبیدددة للنصدددوم السدددابق ةفتدددر  ا مدددعّمددد  سدددتلدمج التندددام ابد ي: التنـــاص األدبـــي. 5

 ةولیسددجب توابقیدد ة ويلیدد ةبدد  املامددو واحلامددر بوريقدد ةادداد مقاريفدد هبددده لك وذ، أللصددیة أدبیددة
يفدددددماا وللددددو  يف اا علددددی ألددددتو ّمدددد التنددددام بدددد  ااودددداب   ةفتتددددون  ددددور ». (121: مج1982، بدددداجت )

: مج0111، بددراهیم ) «ةلتايددات قد دد تنوددوي فیهددا بددتور ةجديددد ةو جلدد  لتايددأ، القد ددةة احلتايدد
و التندام مدل أجدو  غنداا املتلیّد ةلیدآلجدن  لدی تفعیدو ة تجند القا د ةقصر الموع ةوبدراس؛ (21

 ويفقددد بت لیددو وسددنتتفو املتلقددو يف العصددر احلامددرة وتنسددی  سددیاق جديددد يالةددم ذاةقدد، السددردي
 :بقدر ما يسمح بل هتا الب  الموعة عدد مل قصر 

، تبدجب يف العداملکُ  جدداً  ةأقصدر قصدة قصدري  ةتستدعو القا  وأرإ الدينا وراتو يف قصة. 1
عنددددما اسدددتیقظ کدددان »: لیددد  يقدددو  فیهدددا، والدينا دددورولتاتبهدددا مويفتیزوسدددو وهدددو  دددجب عندددوان 

 ةمسددددددتعمر وديددددددر عدددددداد  کامددددددو کمددددددا تست حددددددر مموعددددددة اب.  «... كالدينا ددددددور مددددددازا  هنددددددا
 هي الرمدددزمدددل مسدددتودعها الدددت ةفتنجدددت التاتبددد؛ وهدددو تتحدددمل قصدددر قصدددرية جدددداً  والدينا دددورات

لیددد  تکدددري  لدددی هتددداون ، ومددددلو  جديدددد ةجديدددد ةبصدددیاغ ةوتصدددوغل مدددمل لتايددد، (الدينا ددور)
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، كـيســتمتع بمــا يملــ»: فتقددو ، اإليفسددان وأاذلددل أمددامج وطنددل وواجبددل يف اتلتفدداظ بتیايفددل واتلتاتددل
ولـم ، قـرأ... طـويالً صمت ... أخذ کتاباً تاريخياً ليقرأه ويعيد کتابته. وإن نفدت قطرات الماء من حلقه یحت

ه القديم ةقر ر زيار . يکت  شيئاً   .(02: مج2102، الواةو) «عاد وأرضه تسکنها الديناصورات. بيت جد 
 وظدددال  الزيزفدددونوو  دددجب و أمددددول وتلقدددو ب ّلهدددا علدددی قصدددة و ذةدددر مسدددعورويف قصدددة و . 2

فت اورهددا وتعیددد ، لوفددو املنفلددوطو یوالدديت عّرهبددا ابديددر مصددوف؛ الفددويف  کددار وللتاتددر الفريفسدد
لتنس  معویات مل ابفالمج واملوسیقی کما استدعجب يف هته القصة ،  ات العصرتولبقرااهتا وف  م
العکد  التالسدیتو يف  ة دور  غدرّي التاتبدةفت. عل النر الغاةدر ةقصة خمتلف اتتنا جبمیع هته ال

ذةباً يتقل ااداع فیصبح العاأل  . لنر الغاةرل بالنسبة فیهاة وتبّد  متان الح ی، اجلديد النر
 ةيف هته القصة واکا ةالتاتب ةفم اکا. كدلتل اً  معویات القصة تبعوتغرّي ، ةجالفاً للقصة اب لی

 .تنفو مل جالّا وجود هتا النوع مل احلر والعک  الواهر يف هتا الزمل ةساجر  ةيفقیح
و ويتللّد، ةالسدالمج واحلريد لؤهن کان مکرقاً  أبعد ؛ کدراً  عاملاً  ةترسم التاتبو لون رماديوويف قصة . 3

ز علی التعلیم ويرکّ ، ةويدعو  لی الولد ةالعربی ةالقومیبفیل  یستاذ فلري البارودي التي يتغنقصتها ألعر اب
ولقددد « لبغدددان مددل الکددامج:. بددالد العددرب أوطدام»: مولعددل يقددو  يف، ةالعربید ةلیددد والثقافدداواحلفداظ علددی التق

فتسدتلدمج . عقاب الربیع العر أستلدمج هتا الکعر علی يفواق واسع باعتباره النکید العر  غري الرفو يف اُ 
لتتدون بدالد ؛ ةالعربید ةالديت و دلجب  لیهدا ابّمد ة احلالدلتبدّ   ةيفاقدد ةسداجر  ةتنا دی ةلیآب ةمولع القصید ةالتاتب

 .ةللواقع بصل ت جبّ  ل  علی ورق ةولتتون الولد، قالدمار والرعر والتکتجب والتفرّ 
ايفغمدددار لملدددرا السدددینماةو ل واادددتم السدددابعوفدددیلم  ةتست حدددر التاتبددد ولیدددومجة اجريددددوويف . 1

 ةبصدددور لك وذ، ةالدددتي يددددور لدددو  املدددوت وعددددمج الرمدددا عمدددا هدددو علیدددل احلیدددا، السدددويدي بريغمدددان
تفددحق يف آجددر القصددة يف رأيهددا عددل الددرأي الددتي  ةالتاتبدد نّ أ ددر ولتددل امللفددجب للنّ . ةمقتديدد ةواکددا

ل هدو الدتي مبقددوره جوا  لی اللّداللّ  د أنّ وتؤکّ ، واملوت ةواحلیا بّ ر يفرزه الفیلم مل عدمج الرما عل ال
 .العامل الدمار والحیاع التي يل ّ  ة  سلسليفسان ويوقّ إلأن ينهو عتابات ا

وهو ، يف تنا ها ةاملوسیقی یلراة  يفینو  ةعلی مقووع ةتعتمد التاتب وعزه الوترويف قصیصة و . 2
وتعدي ، وافهدا احلقیقدو هدو ويفداي يفدواو، يرام معا ر هو ابستاذ لس  علیدزاده ملؤل   ةلديث ةمقووع
. ةمدل ولدو ألددات کدربالا العاألدوري مج1983فدجب عدامج لّ ولقدد أُ ، (عزه يفاي علی مقامج النوا) ةبالفارسی
زيل لددحوي تددنةري الواقعددل علیهددا بنسددلوب يلّفددل التتثیدد   ددوهتا احلدد یقصددتها علددی  ددد ةالقا ددك دفت یدد
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ـــو  ةمقطوعـــ... فـــي المســـاء»: لیددد  تقدددو ، والغمدددوإ ـــر غرفتـــي ینين ـــ... تمـــأل أبي أســـمع  ةالنافـــذ ةوعلـــی عتب
... وفـي الصـباف قـد أفاجـ  بتـورم جفـوني. مع عزف ناي الحنـين يتنابر عطرها علی مذبح الضيا ... ياسمينتي تبکي

 .(029: املصدريففسل) «ن ف ز أم ت و م. ألختبئ وراءها ها أنا أفضح نفسي

 النتيجة
مدل  القصدرية جدداً  العمايفیدة للقصدة ةلیداواجلم ةللوقوه علی ااصاةر الفنی ةواول ةهته الدراس نّ  

اسدددتوعنا اادددروا بدددبعض و ، عربدددة القاّ دددة عزيدددزة الوددداةو يف مموعتهدددا ومدددوا جدددارا الب دددرو جدددال 
 :مل هته الدراسة النتاة 
 القدامّ ك وتکدار، ابدبیة ظهدوراً مناسدباً ة العمايفیة أن ت هر علی السالة استواعجب القا . 1

 ةمرأاومتتنّدجب مدل عسدید جصو دیاهتا کد، ابد  يف عمدان سدردالعمام يف ترسی  هتا النوع مدل ال
 .تهاوأن تعّ  عل مهومها وواقعها وألالمها وهويّ ، ةعمايفی
مدددل  ةع جبملدددتتمتّددد ة ومدددوا جدددارا الب دددروموعدددم قصدددروجدددديفا ، التوبیددد  یوعلدددی مسدددتو . 2

هدته  أهدمّ ومدل ، القصر القصدرية جدداً  ةفها ممل قاةماليت ععلنا يفصنّ ة واجلمالیة ااصاةر الفنی
 .والتتثی ، واستلدامج اجلملة الفعلیة، القصصیة ةالبنیهو مل ألروط اليت ة احلتاةی: ااصاةر

ّا علدی لسداب تندامو  ةمل ر د معاملها ااارجی ةوروم قصر الموعةيف  ةالکلصی  نّ . 3 وو   ألوا
 .ةيفسايفیة أو واقعی فقه بدون دمحوتت  ةالقسمات لتصبح دتتت سردي ةومعین ةغري ودد یتبقف، احلدت فیها

فهدته ؛  ّن اجتیار التاتبة املوفّ  لعنوان الموعة والعناويل الفرعیة أمدفی يفتهدة جا دة علدی کتابتهدا. 1
 .تبلور محامینها مل يفالیة کما تستفّز القار  علی جوإ غمار قصصها مل يفالیة أجریالعناويل 
،  ّن ال ددواهر البالغیددة الدديت وظّفتهددا التاتبددة کايفددجب عدداماًل مهّمدداً يف رفددع دتتت النصددوم. 2

 .واّتساع زاوية املعنی و مفاا متّون مجايل جام علی کتابتها
کآلیدددة ،  والتندددام، کاحلدددته واإلمدددمار؛  القصدددرية جدددداً  اسدددتواعجب التاتبدددة تسدددلري تقنیدددات القصدددة. 2

، مبدا تثدريه مدل غمدوإ عمددي وتتثید  ألدديد؛ أ( متّتنجب تقنیدة احلدته واإلمدمار: للتفعیو الثقايف املعريف
ب(  ّن أّنداط التندام امللتلفدة املسدتلدمة يف . أن تکّتو  ّدياً للقار  يفتح الدنر أمدامج تدنويالت متعدّددة

ولقددد تسددّل جب يف قصصددها هبددته الثقافددة واسددتلدمتها مبهددارة مددل ، ارة ةقافددة التاتبددةالنصددوم تدددّ  علددی غددز 
 .رموز القصر ّكأجو  فیز القار  للدجو  يف عملیة التنويو ومکارکة الساردة يف فد
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يفاللظ اّا سب  أّن عربة التتابة القصصیة عند عزيزة الواةو ت هر قدرة فريدة وذکداا ، وأجرياً 
وععلهددا دمحّالددة ؛ فتصددوغها يف قالددر القصددة القصددرية جددداً ، التقدداط الّل  ددة العددابرةلدداّد متّتنهددا مددل 

 .دتتت عمیقة تفتح أمامج القار  آفاقاً واسعة للتفسري والتنويو والتثقی 

 المصادر
 القرآن الترمي

 .العر  املرکز الثقايف: بريوت، 1ط ، ةيف التنام والر ي والدتل يةمقاربات يفقد، ل السرديالمتخي  ، مج(1991) عبداهلل، براهیم 
، ط ا، وااداب ةمنکورات مموعة البالث  الکباب يف اللغ، ةالروائي ةالشعري في الکتاب، مج(2117) ومد، أدادا

 .ايففوبرايفجب ةموبع: متنا / املغرب
 .دار يفینوي: دمک ، 1ط، القصة القصيرة جداً  ةشعري، مج(2111) جاسم جل ،  لیا 
، ةألرار  ةلیا ةمراجع، مجیو يفصی  التترييت ترمجة، قضايا الفن االبداعي عند دستوفسکي، مج(1982) میلاةیو، باجت 

 .ةدار الکؤون الثقافیة العام: بغداد، 1ط 
 .دار التنوير، الدار البیحاا، 2ط ، الشعرالعربي المعاصر ةظاهر ، مج(1982) ومد، بنی 

 .ابواةو دار: دمک ، اط ، القصة القصيرة جداً ، (مج1997) دمحد جاسمأ، احلس 
وجدة/ ، 1ط ، المقاربة الميکروسردية() من أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جداً ، مج(2111، )مجیو، دمحداوي
 .ألرکة موابع ابيفوار املغاربیة: املغرب
 ةاملؤسس: بريوت، 1ط ، مج( 2111-1981) عمان ةالسردية للقصة القصيرة في سلطن ةالبني، مج(2112) ةآمن، الربیع
 .للدراسات والنکر ةالعربی

 .دار فحااات عمان: عمان، موج خارج البحر، (مج2112) عزيزة، الواةو
 .منکورات ا اد التتاب العرب: دمک ، علیات التنام يف الکعر العر ، النص الغائ ، (مج2111) ومد، عزامج
 .دار التتاب اللبنام: بريوت، 1ط ، (ةوترمج عرإ وتقدمي) ةمعجم المصطلحات األدبية المعاصر ، (مج1982) سعید، علوش
 .يفکر املرکز الثقايف العر ، الدار البیحاا، 3ط ، التناص( ةاستراتيجي) تحليل الخطاب الشعري، (مج1992) ومد، مفتاح
 .للدراسات والنکر ةالعربی ةاملؤسس: بريوت، 2ط ، والتطبي  ةتقنيات السرد في النظري، مج(2112) ةآمن، يوس 
 .عمان، مجلة الوطن، «القصة القصرية جداً يف سلونة عمان»، مج(2112، )بنجب سامل ةمجیل، ةاجلعدي
 .عمان، مجلة نزوی، «احلحور والتنةري –جهود يفقد القصة القصرية »، مج(2119، )دمحید عامر، احلجري
 .3عدد، 22ملد ، مجلة عالم الفکر، «السیمیوطیقا والعنويفة»، مج(1997) مجیو، دمحداوي
 .عمان، 12العدد ، ملح  نون، «التاري  والواقع –القصة العمايفیة القصرية »، مج(2111، )علو بل سامل، املايفعو
مجلة دراسات في اللغة العربية ، «الريادة والتن یو() القصة القصرية العمايفیة املعا رة»، مج(2111، )ومد، مروألیة
 .138 - 112 ر ، 2العدد ، جامعة سمنان، وآدابها
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 معاصر عمان اتیکوتاه ادب اریداستان بس یبررس

 «ایدر رونیب یموج» ةدر مجموع
 2ی، ناهده فوز1یتراب لهیجم

 یواحد تهران مركز یآزاد اسالمدانشگاه  یعرب اتیدانشجوى دكترى زبان و ادب. 3

 یواحد تهران مركز یآزاد اسالم دانشگاه یعرب اتیادب و زبان گروه اریاستاد. 5

 چكیده
 سنان ینومنورد توهنه داسنتان    رین است كه در سنووات ا   یداستان یاز ژانرها یکیكوتاه،  اریداستان بس 

اسنت.  شنده معاصر عمان موتشنر   اتیدر صحوه ادب یفیاز نظر ك یاقرار گرفته و آثار قابل مالحظه یعمان

 عزيدزة الوداةواثنر   «ایدر رونیب یوهم»مجموعه ، یفیتوص ن یلیبر روش تحل هیپژوهش نگارنده با تک نیدر ا

 یباشنوا ت یو ز یسنا تار  یهنا یژگن یو نیترمهم یههت بررس، یعمان ةاز آثار برهست یکیرا به عووان 

كوتناه مانوند     اریداستان بس یهاکیاز تکو سودهینو ةروش استفاد یبه بررسن، یهمچو یاست. و دهیبرگز

 وانونده بنا هندف     ةویزمدانش پس یسازو فعال، یسازرهوگف یبرا وامتویتیو ب، یكردگحذف و پوهان

گونناگون   یهنا ونه ی نود، در زم  زین برانگچناشش  یهنا دگاهید انیو ب ریتفس ودیادر فر یسا تن و ریدرگ

بنا وهنود   سنوده،  یكنه نو  بنه دسنت آمند    جنه ینت نین ها اداده لیاست. پس از تحلاششعاع قرار دادهتحت

 نین كنه در ا  ،هاكم داستان اریو حجم بس ییمعوا یمانود  فشردگ یسبک ادب نیفرد اموحصربه یهایژگیو

موند  سنبک بهنره   نین ا یهنا کیاز تکو ی وببه، توانسته، یستن شتریصفحه ب میدو  ط تا ن نیمجموعه ب

ههنان،   یهنا با ملنت  ی وانودگان، از راه تبادل فرهوگ یو ادب یباال بردن سطح فرهوگ یشود و در راستا

هنا  داسنتان  نین ا ریتفس ودیاسا تن آنها در فر ری وانودگان؛ و درگ ایوهیزمشیدانش پ یسازاز راه فعال ای

 .عمل كود یبه نحو مؤثر، یزندگ یهابا هدف گسترش افق

 .تیوامتویب ؛یكردگپوهان حذف و ؛یاشطائ زهیعز ؛كوتاه اریداستان بس ؛دب عمانیا: هاکلیدواژه
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